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energimarknadsinspektionen 
diariet@ei.se 

Komplettering i ärende dnr 2021-102418, 
förlängning av koncession för linje, avseende två 
befintliga ledningar i Karlskoga kommun, Örebro 
län. 
Energimarknadsinspektionen begär av Ellevio komplettering i ärendet enligt dnr: 
2021-102418. Ellevio kompletterar Ei:s begäran enligt nedan. 

Ei:s begäran 
Fastighetsförteckning 

Ni har i samband med ansökan skickat in en fastighetsförteckning i både PDF-fil 
och i Excel-fil. Eftersom Excelfilen inte går att öppna p.g.a. att den är 
skrivskyddad/skadad så önskar vi att ni kompletterar ansökan med en ny 
fastighetsförteckning i excel-format som går att öppna. 

Teknisk information 

• Konstruktionsspänning och nominell spänning. I tidigare beslut gällande 
nätkoncession för aktuella ledningar framgick att koncessionen avsåg 
ledning med spänning icke väsentligt överstigande 40 kV med en nominell 
spänning på 30 kV (se tidigare beslut som är bifogat). I er aktuella ansökan 
har ni angett flera olika konstruktionsspänningar och nominella 
spänningar. Vi önskar att ni förtydligar vilken konstruktionsspänning, 
nominell spänning och vilken driftspänning ledningarna har haft. Vi 
önskar även att ni förtydligar vilken konstruktionsspänning, nominell 
spänning och vilken driftspänning ledningarna avses att ha vid fortsatt 
drift. 

• Effektbehov. Ange den effekt (MW) som ledningen överför. 
• Överföringskapacitet. Ange den överföringskapacitet (MW) som 

ledningen är dimensionerad för. Om överföringskapaciteten inte motsvaras 
av angivet effektbehov så ska den tillkommande överföringskapaciteten 
motiveras.  

Förtydligande kring ledningssträckan för ledningen mellan Björkborn och 
Hundpinan 

• För ledningssträckan för ledningen som går mellan Björkborn och 
Hundpinan avviker sträckningen 95 meter söderut i jämförelse med 
sträckningen som framgår av den gamla koncessionskartan som ni 
skickade in till det tidigare ansökan om nätkoncession. Vi undrar om den 
sträckan har tillkommit. Se ”Bilaga 1 – Karta” där den avvikande 
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sträckningen är mörkblå markerad och ”418AL_och_418AM_karta.pdf” 

där den gamla koncessionskartan finns. 

Miljökvalitetsnormer 

• Ni behöver förtydliga om ledningen berör miljökvalitetsnormer och hur 
ledningen påverkar eventuella miljökvalitetsnormer. 

Arter 

• Det behöver framgå om ni vid framtagande av er ansökan har varit i 
kontakt med någon som besitter expertkunskap om fåglar och har 
lokalkännedom (exempelvis en lokal/regional ornitologisk förening, en 
konsult eller någon annan med kompetens inom området). Om inte detta 
skett behöver ni ta en sådan kontakt för att hämta in och komplettera er 
ansökan med information om: 

o det finns någon känd problematik kring aktuell ledning och fåglar i 
närområdet 

o det finns skyddsvärda och/eller kollisionsbenägna fåglar i 
ledningens närhet 

o ledningen berör några kända flygstråk 

Det som framkommit genom denna kontakt ska bifogas kompletteringen till Ei. 

Ellevios komplettering 
Fastighetsägareförteckning 
Ny fastighetsägareförteckning i Excellformat bifogas, se bilaga 1. 
Rättighetsinnehavare utgår från denna version, detta i och med att Ei angett i ett 
tidigare ärende att information om rättighetsinnehavare inte är nödvändigt för Ei:s 
remiss er av förlängningsärenden. 

Teknisk information 
Driftläget har inte förändrats på dessa ledningar vad gäller dess spänning sedan de 
en gång uppfördes. 

Ellevio noterar dock att det blivit några felaktiga uppgifter i den tekniska tabellen i 
MKB:n. 

Rätt uppgifter är: 

L43  

• Nominell spänning: 45 kV  
• Driftspänning: 42 kV 
• Konstruktionsspänning: 145 kV 
• Effektbehov: 23 MW 
• Övriga uppgifter enligt tabell 1 i MKB:n är korrekta. 

L126 
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